
 

Sponsor mogelijkheden Wielerronde Obdam  

 

Hoofdsponsor:          € 500 _____ 

* Uw bedrijfsadvertentie met een volle pagina  in ons "Wielerblad" (oplage ca 10.000 stuks) 

* Uw bedrijfslogo op de voorzijde ons "Wielerblad" 

* Uw bedrijfsnaam of slogan gaat per wedstrijd  meerdere keren door de Reklamespeaker  

* Uw bedrijfslogo met link op de Website www.wielerrondeobdam.nl  

(stuur dan uw logo naar info@ wielerrondeobdam.nl) 

* Met uw voertuigen meerijden in de Reclamekaravaan 

* Bij reclame-uitingen wordt uw bedrijfsnaam genoemd / logo getoond 

* Reclamevlag of Spandoek langs het Parcours 

Sponsor A:          € 250 _____ 

* Uw bedrijfsadvertentie met een halve pagina  in ons "Wielerblad" (oplage ca 10.000 stuks) 

* Uw bedrijfsnaam gaat meerdere keren door de Reclamespeaker  

* Uw bedrijfslogo met link op de Website www.wielerrondeobdam.nl  

* Met 2 voertuigen meerijden in de Reclamekaravaan 

* Reclamevlag of Spandoek langs het Parcours 

# Opties uitsluitend voor bovenstaande sponsors:  

# Wedstrijdnaam         € 125 _____ 

* Uw bedrijfsnaam gekoppeld aan een race i.o.m. sponsorcommissie 

Wedstrijd 2. ___ Sportieve dorpelingen 

Wedstrijd 3. ___ Dames koers 

Wedstrijd 4. ___ Heren koers 

(dit is inclusief het startschot waarbij de mogelijkheid tot interview indien gewenst) 

# Wedstrijdbocht         € 100 _____ 

* Uw bedrijfsnaam gekoppeld aan een bocht i.o.m. sponsorcommissie 

Bocht X. voorzien van uw spandoeken en bij alle actie en spektakel uw naam door de speaker! 

#(gaarne uw keuze en benaming aangeven) 

Sponsor B:          € 150 _____ 

* Uw bedrijfslogo met een kwart pagina  in ons "Wielerblad" (oplage ca 10.000 stuks) 

* Uw bedrijfsnaam gaat meerdere keren door de Reclamespeaker  

* Uw bedrijfsnaam op de Website www.wielerrondeobdam.nl  

* Met 1 voertuig (met aanhanger) meerijden in de Reclamekaravaan 

* Reclamevlag of Spandoek langs het Parcours 

Sponsor C:          €  75 _____ 

* Uw bedrijfslogo met een 1/8 pagina  in ons "Wielerblad" (oplage ca 10.000 stuks) 

* Uw bedrijfsnaam gaat door de Reclamespeaker  

* Uw bedrijfsnaam op de Website www.wielerrondeobdam.nl  

* Met 1 voertuig meerijden in de Reclamekaravaan 

Gaarne vernemen wij uw keuze voor 19 mei.  Als er vragen of bijzonderheden zijn bel of mail! 

http://www.wielerrondeobdam.com/

